
แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง (บำท)

รำคำกลำง (บำท) วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี

ตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 เช่าระบบเครือข่ายกรมฝนหลวงและการบิน
เกษตร  ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เป็น
ระยะเวลา ๙ เดือน (๑ มกราคม – ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๖)

5,725,035 5,725,035 วิธีคัดเลือก บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด
 (มหาชน)
  = 5,725,035 บาท

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ 
จ ากัด (มหาชน)
  = 5,725,035 บาท

ถูกต้องตามเง่ือนไข เช่า/ฝล.กว.  2/2566
ลว. 29 พ.ย. 65

(สัญญา)

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2565
กองวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีฝนหลวง (ส่วนกลำง) กรมฝนหลวงและกำรบินเกษตร

วันท่ี   30  เดือน  พฤศจิกำยน  พ.ศ. 2565



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

65117032033

เช่าเช่าระบบเครือข่าย กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ปีงบประมาณ 2566 ระยะเวลา 9 เดือน (1 มกราคม 2566 - 30 กันยายน 2566) โดยวิธีคัดเลือก

5,731,655.00 บาท

5,725,035.00 บาท

0107564000014 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) 5,725,035.00บริการอินเตอร์เน็ต(81.11.21.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0107564000014
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด

(มหาชน)
651118003114

เช่า/ฝล.กว.

2/2566
29/11/2565 5,725,035.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง(บำท)

รำคำกลำง 
(บำท)

วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

จ้ำง
1 ซ้ือวัสดุส่ือประชาสัมพันธ์ จ านวน

 3 รายการ
3,000.00      2,950.00      วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านไม้เฟรม กรอบรูปหัวหิน

โดยนายธีรวัชร พันธ์นาค
= 2,950.00 บาท

ร้านไม้เฟรม กรอบรูปหัวหิน
โดยนายธีรวัชร พันธ์นาค
= 2,950.00 บาท

ถูกต้องตามเง่ือนไข เล่มท่ี 4 เลขท่ี 3
ลว. 1 พ.ย. 65

2 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 
ให้กับรถยนต์หมายเลขทะเบียน 
ฮล 9650 กทม.

1,700.00 1,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โชคสุขุม จ ากัด ส านักงานใหญ่
 = 1,700.00 บาท

บริษัท โชคสุขุม จ ากัด ส านักงาน
ใหญ่ = 1,700.00 บาท

ถูกต้องตามเง่ือนไข เลขท่ี 
TIO000016511000580
ลว. 8 พ.ย. 65

3 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 7 รายการ 1,300.00 1,257.42 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด 
(มหาชน) สาขาหัวหิน สาขาท่ี 
00026 = 1,257.42 บาท

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด
 (มหาชน) สาขาหัวหิน สาขาท่ี 
00026 = 1,257.42 บาท

ถูกต้องตามเง่ือนไข เลขท่ี 286152
ลว. 8 พ.ย. 65

4 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 
ให้กับเคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง

1,000.00      1,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โชคสุขุม จ ากัด ส านักงานใหญ่
 = 1,000.00 บาท

บริษัท โชคสุขุม จ ากัด ส านักงาน
ใหญ่ = 1,000.00 บาท

ถูกต้องตามเง่ือนไข เลขท่ี 
TIO0000111000831
ลว. 11 พ.ย. 65

5 ซ้ือน้ าด่ืมประจ าเดือนพฤศจิกายน
2565

1,000.00      1,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมชะเอม
โดยนายจะเด็จ ชะเอม
= 1,000.00 บาท

ร้านน้ าด่ืมชะเอม
โดยนายจะเด็จ ชะเอม
= 1,000.00 บาท

ถูกต้องตามเง่ือนไข เล่มท่ี 65 เลขท่ี 015
ลว. 11 พ.ย.65

6 จ้างท าตรายาง จ านวน 20 
รายการ

      5,000.00       3,320.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านดินสอ
โดยนายสุนทร สุกสี
= 3,320.00 บาท

ร้านดินสอ
โดยนายสุนทร สุกสี
= 3,320.00 บาท

ถูกต้องตามเง่ือนไข เลขท่ี IV0004274
ลว. 21 พ.ย. 65

7 ซ้ือเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 5,000.00 4,820.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านยอดพลเภสัช
โดยนางสาวกฤษณา อินทร์แป้น
= 4,820.00 บาท

ร้านยอดพลเภสัช
โดยนางสาวกฤษณา อินทร์แป้น
= 4,820.00 บาท

ถูกต้องตามเง่ือนไข เล่มท่ี 003 เลขท่ี 009
ลว. 21 พ.ย.65

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2565
กองวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีฝนหลวง (ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน) กรมฝนหลวงและกำรบินเกษตร

วันท่ี   30  เดือน พฤศจิกำยน  พ.ศ. 2565



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

65117135972

จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก ภายในศูนย์ฝนหลวงหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

42,800.00 บาท

42,800.00 บาท

0105527023446 บริษัท เร็นโทคิล อินนิเชียล (ประเทศไทย) จำกัด 42,800.00
เหมาบริการกำจัดปลวก ภายในศูนย์ฝนหลวงหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105527023446
บริษัท เร็นโทคิล อินนิเชียล (ประเทศ

ไทย) จำกัด
651124003556

วส./ฝล.ศฝห.

1/2566
14/11/2565 42,800.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

65117449983

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน  10  รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

38,938.37 บาท

38,938.37 บาท

0135543004621 บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค จำกัด 38,938.37วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน  10  รายการ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0135543004621 บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค จำกัด 651114413306
บซ./ฝล.ศฝห.

1/2566
28/11/2565 38,938.37 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

65117461042

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน  12  รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

104,508.15 บาท

104,508.15 บาท

0135543004621 บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค จำกัด 104,508.15วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน  12  รายการ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0135543004621 บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค จำกัด 651114414249
บซ./ฝล.ศฝห.

2/2566
28/11/2565 104,508.15 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


